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Het Noorden klopt
Hijken in bekerfinale
BERT DOLLEKAMP

HUISSEN Voor de tweede keer in
haar bestaan heeft de Groninger
damclub Het Noorden de nationale beker gewonnen. Tegen
Hijken DTC scoorde Wouter
Wolff de beslissende treffer.

Een bescheiden maar onderhoudende afsluiting van het damseizoen. Zie daar de context waarbinnen de dammers sinds het begin van deze eeuw om de nationale beker spelen. Er wordt
gedamd in viertallen, zodat ook
clubs uit de lagere klassen een
kans hebben. Toch gaat de cup
meestal naar een ereklasser, want
topclubs als Westerhaar, Huissen
en Hijken hebben nou eenmaal
meer grootmeesters op de ledenlijst die het verschil kunnen maken. Tenminste als ze meedoen
want dat is met de overvolle damkalender lang niet zeker. Zodat
erkende cupfighters als Het Noorden uit Groningen wel degelijk
een kans hebben. In 2005 sloegen
de Stad Groningers al eens toe en
dit jaar was het tegen landskampioen Hijken opnieuw raak.
De Drenten hadden in de voorronden aan een veredeld B team
genoeg, maar gaandeweg werd
het blik met ratingpunten verder
opengetrokken met in de knockoutfase Roel Boomstra, Wouter
Sipma, Hans Jansen en Jan Ekke
de Vries op de bok. In de kwartfinale werd Tilburg met 6-2 opzij
geschoven, waarna in de halve finale aartsrivaal Huissen met 5-3
klop kreeg.
Het Noorden was met grootmeester Martin Dolfing en de
subtoppers Michiel Kroesbergen,
Wouter Wolff en Danny Staal (later vervangen door Nick Hoving)
in de groepsfase superieur. Op de
slotdag was het echter vrouwen
en kinderen eerst en werden zowel Rijnsburg als Utrecht pas in
de verlenging geklopt.
In de finale had Hijken het beste spel, zonder tot beslissend
voordeel te komen. En dus werd
het opnieuw verlengen met 3 minuten plus 2 seconden per gespeelde zet. Al snel leek de zaak
beslist in het voordeel van de
landskampioen. Zowel Boomstra,
Sipma als Jansen stond op winst
en alleen Wouter Wolff mocht tegen Jan Ekke de Vries hopen op
een punt. Maar geheel volgens de
grillige wetten van de beker kantelde de wedstrijd en drie miraculeuze remises later leek het opnieuw op 4-4 uit te draaien. Zo ver
kwam het niet. In een flinterdunne drie om drie verslikte De Vries
zich, waarna de 16-jarige Wolff na
een fijn maar vernietigend zetje
op de schouders kon.

DAMMEN
Nationale beker - Huissen
Kwartfinale: Utrecht-Gorinchem
5-3, Het Noorden-Rijnsburg 4-4
(6-2), Hijken DTC-Tilburg 6-2,
Schiedam-Huissen 3
Halve finale: Utrecht-Het Noorden
4-4 (1-7), Hijken DTC-Huissen
5-3.
Finale: Het Noorden-Hijken DTC
4-4 (5-3) : 1. Boomstra-Dolfing
1-1 (1-1), 2. Sipma-Kroesbergen
1-1 (1-1), 3. Hoving-Jansen 1-1
(1-1), 4.Wolff-De Vries 1-1 (2-0)

